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13.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

13.1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และถือเป็นหน้าที่สาคัญ
ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอในการดู แ ล
การดาเนิ นงานให้เ ป็น ไปตามเป้ าหมาย วั ตถุ ประสงค์ กฎหมาย และข้ อ ก าหนดที่ เกี่ ยวข้อ งได้ อ ย่ างมีประสิ ทธิ ภ าพ
สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และ
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และในระยะเวลาที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ฯในการประชุ ม
คณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 กั นยายน 2558 ซึ่งมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้ง
3 ท่านเข้าร่วมประชุม โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสานักงานตรวจสอบ
ภายในของบมจ. บ้านปู ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามที่ เคยนาเสนอ
ที่ผ่านมา รวมทั้งการสอบทานรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่จัดทาโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระ คือ
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จากัด (“EY”) ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2558 โดยการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้จัดทาตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สานักงาน
ก.ล.ต. กาหนด ซึ่งครอบคลุม 5 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of
Treadway Commission (“COSO”) โดยคณะกรรมการมีความเห็น ดังต่อไปนี้
1.

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment):

บริษัทฯ จัดทานโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ โดย
จัดทาเป็นคู่มือ จริยธรรมธุร กิจ ซึ่งรวมถึงนโยบายบรรษัทภิบาล นโยบายการต่อ ต้านการทุจริตคอรัปชั่น การกาหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ มีโครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริมกลไกการกากับ
ดูแลและถ่วงดุลระหว่างกัน มีกระบวนการสรรหา พัฒนาบุคลากร ประเมินผล ตลอดจนแผนสืบทอดตาแหน่ง
2.

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment):

บริ ษั ท ฯ มี ก ารก าหนดนโยบายความเสี่ ย งอย่ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และมี ร ะบบการบริ ห าร
ความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และ
การปฏิบัติการ และมีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ รวบรวมรายงานการบริหารความเสี่ยง
3.

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities):

บริษัทฯ มีการจัดทาอานาจอนุมัติ (Delegation of Authority: DOA) แนวทางการปฏิบัติงานและ
แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติ งานที่ สาคัญ มีการกาหนดนโยบายการทารายการที่เ กี่ยวโยงกัน นโยบายการกากับดูแ ล
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการส่งตัวแทนร่วมบริหารและติดตามผลการดาเนินงาน
4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication):

บริษัท ฯ ก าหนดแนวปฏิบั ติเรื่ อ งการใช้ คอมพิวเตอร์แ ละเทคโนโลยี สารสนเทศ ครอบคลุม เรื่อ ง
การเข้าถึงข้อมูล การห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับ และมีการว่าจ้างบมจ. บ้านปูให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของของระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ Network และการสารองข้อมูล บริษัทฯ มีการจัดการด้านข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
ได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
5.

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities):

บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน มีการจัดทารายงานผลการตรวจสอบ ติดตามการแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่พบ และจัดทา Follow up
audit report
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในกับคณะกรรมการบริษัท และมิได้มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
แต่อย่างใด
ทั้งนี้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน”
13.2

ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในอิสระต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จากัด (“EY”) เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบข้อมูลและใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจ ารณานาหุ้ น ของบริ ษั ท ฯ เข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรั พ ย์ ฯ การตรวจสอบระบบการควบคุ ม ภายในของ EY
ครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบของระบบการควบคุมภายใน ได้แ ก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง
การควบคุม การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อ สารข้อ มูล และระบบการติดตาม โดยขอบเขตการประเมิน
ครอบคลุมถึง บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ที่สาคัญ ได้แก่ บริษัทที่ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า (1) บริษัท สือเจียจวง
เฉิงเฟิง โคเจน จากัด (2) บริษัท ถังซาน บ้านปู ฮีท แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (3) บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด (4) บริษัท
บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด (5) บริษัท ไฟฟ้าหงสา จากัด และ บริษัทย่อยอื่น เช่น บริษัท ภูไฟ มายนิ่ง จากัด บริษัท บ้านปู
โคล เพาเวอร์ จากัด บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเวสต์เม้นท์ จากัด บริษัท
บ้านปู อินเวสต์เม้นท์ (ไชน่า) จากัด บริษัท แพน-เวสเทิร์น เอนเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น แอลแอลซี และบริษัท โจวผิง พีค พีทีอี
ลิมิเต็ด ทั้งนี้ EY ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องจากการประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กรทีม่ สี าระสาคัญ
สาหรับระบบการควบคุมภายในระดับกระบวนการนั้น EY ได้ทาการสัมภาษณ์และสอบทานแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปี 2558 และได้สุ่มสอบทานแนวทางการตรวจสอบ กระดาษทาการ และรายงานผลการตรวจสอบภายในที่
จัดทาโดยสานักงานตรวจสอบภายในของบมจ. บ้านปู ซึ่งบริษัทฯ ว่าจ้างให้เป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบและประเมิน
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระดับกระบวนการของกลุ่มบริษัท ฯ ตามที่ร ะบุไว้ในแผนตรวจสอบ
ดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมทั้งบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าที่สาคัญข้างต้น และกระบวนการของแต่ละบริษัทที่ทาง
EY ได้สุ่มเลือกเพื่อดาเนินการสอบทานแนวทางการตรวจสอบกระดาษทาการและรายงานผลการตรวจสอบ มีดังนี้
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บริษัท
บริษัทฯ

กระบวนการที่สุ่มเลือก






บริษัท บ้านปู อินเวสต์เม้นท์ (ไชน่า)
จากัด



บริษัท สือเจียจวง เฉิงเฟิง โคเจน
จากัด และบริษัท ถังซาน บ้านปู ฮีท
แอนด์ เพาเวอร์ จากัด



บริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จากัด



บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด



บริษัท ไฟฟ้าหงสา จากัด



การบริหารและรายงานผลการดาเนินงานธุรกิจไฟฟ้า
การบริหารจัดการ ควบคุม และการติดตามบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ภายใต้ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
การลงทุนโครงการใหม่ การคัดเลือก และการอนุมัติ
การจัดการโครงการและควบคุมงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการสัญญา

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 การจัดซื้อ จัดจ้าง
การบริหารจัดการในเรื่องการขายและรายได้
 การปฏิ บั ติ ง านและการซ่ อ มบ ารุ ง อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งจั ก ร
รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต
การควบคุมและรายงานงบประมาณและการเงิน
 การบริหารจัดการและการจัดซื้อถ่านหิน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการสัญญา
 การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการโครงการทั้ งงานเหมือ งและไฟฟ้า รวมถึ ง
การบริหารงบประมาณต้นทุน และการควบคุมคุณภาพ
 การบริหารคลังอะไหล่และวัสดุอุปกรณ์

ทั้งนี้ EY ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ จากการสุ่มสอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในบมจ. บ้านปูในบางกระบวนการ โดยภาพรวมการดาเนินการตรวจสอบ มีดังนี้


แผนการตรวจสอบจัดทาขึ้นตามฐานความเสี่ยง ซึ่งพิจารณาครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลักของแต่ละ
บริษัท และแผนการตรวจสอบดังกล่าว ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบบมจ. บ้านปู



มีการจัด ทาแนวการตรวจสอบ กระดาษทาการ และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้ งนาเสนอ
ประเด็นที่พบต่อผู้บริหาร และผู้บริหารได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง



สานักงานตรวจสอบภายในได้มีการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงประเด็นดังกล่าว และ
น าเสนอผลการติ ด ตามความคื บ หน้ า ในการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว



ตัวอย่างประเด็นที่สานักงานตรวจสอบภายในบมจ. บ้านปูตรวจพบและอยู่ในระหว่างการแก้ไ ข ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า มีดังนี้
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13.3

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

-

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด : ฝ่ายบัญชีไม่ได้ร่วมสังเกตการณ์การทาลายสารเคมีที่
หมดอายุ และไม่ ไ ด้ แ จ้ ง กรมสรรพากรพื้ น ที่ ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 30 วั น ตามค าสั่ ง
กรมสรรพากร สถานะของประเด็นดังกล่าวอยู่ในระหว่างการติดตามการแก้ไขปรับปรุง
สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2558

-

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จากัด : ไม่มีขั้นตอนเรื่องการบริหารจัดการและการทาลายเศษซาก
สถานะของประเด็นดังกล่าว คาดว่าจะเสร็จ สิ้น วันที่ 31 สิงหาคม 2558 และจะติดตาม
การแก้ไขปรับปรุง สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2558

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (“PwC”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกาหนดให้ผู้สอบบัญชี ปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบัติง านตรวจสอบเพื่อ ให้ ได้ความเชื่อ มั่นอย่า งสมเหตุส มผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้ อ มูลที่ขัดต่ อ
ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส าคั ญ หรื อ ไม่ วิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ ลื อ กใช้ ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง รวมถึ ง
การประเมิน ความเสี่ ยงจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ขั ด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็น สาระส าคัญ ของงบการเงิ น ไม่ ว่ าจะเกิ ดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงิน
โดยถูกต้องตามควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่ อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
จากการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญของระบบการควบคุ มภายในของกิจการ
และไม่ได้ออกรายงานข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในให้กับบริษัทฯ
13.4

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษั ทฯ จั ดตั้ ง สานัก งานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้ นตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ เพื่อ รองรั บ
การกากับดูแ ลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้มี ความเป็นอิสระ มีประสิทธิภ าพ และประสิทธิผล โดยที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประพัฒน์
มโนรัตน์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การอบรมที่
เหมาะสม เพี ย งพอต่ อ การเป็ น ผู้ ค วบคุม การปฏิบั ติ ง านดั งกล่ า ว รายละเอี ยดเกี่ ย วกับ ผู้ ด ารงตาแหน่ ง หัว หน้ า งาน
ตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 "รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน"
นอกจากนี้ บริ ษัท ฯ ได้ว่ าจ้ างบมจ.บ้า นปู เ ป็น ผู้ใ ห้บ ริก ารงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ฯ (“ส านั ก งาน
ตรวจสอบภายในของบมจ.บ้านปู ”) ตามสัญญาจ้างบริหาร (Management Service Agreement) ซึ่งครอบคลุมถึง
การให้ความช่วยเหลือในการจัดทาแผนการตรวจสอบและดาเนินการตรวจสอบภายใน จากการที่สานักงานตรวจสอบ
ภายในของบมจ. บ้านปูมีความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของธุรกิจโรงไฟฟ้า
ของบริษัทฯ เป็นอย่างดีจากการเป็นผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ให้บริการให้
คาแนะนาด้านการวางแผนการตรวจสอบ และให้บริการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในได้ และสามารถลดต้นทุนด้าน
การฝึกอบรมพนักงานได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของงานการตรวจสอบภายในของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยสานักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทาหน้าที่ตรวจสอบภายในร่วมกับสานักงานตรวจสอบภายใน
ของบมจ. บ้านปูสาหรับการตรวจสอบระบบทั่วไปของบริษัทฯ แต่สาหรับการตรวจสอบรายการระหว่างกัน ฝ่ายตรวจสอบ
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ภายในของบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วยตัวเอง และจะเป็นผู้ทาหน้าที่
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีมติอนุมัติแผนการตรวจสอบและงบประมาณของสานักงานตรวจสอบภายในประจาปี 2559 และได้
รับทราบการรายงานผลการตรวจสอบภายในและผลการติดตามการตรวจสอบสาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2558
ทั้งนี้ สานักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้มีการประสานงานร่วมกับสานักงานตรวจสอบภายในของ
บมจ. บ้านปู ในการติดตามการแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่สานักงานตรวจสอบภายในของบมจ. บ้านปูตรวจพบ และอยู่ใน
ระหว่างการแก้ไข และได้ร ายงานผลการติดตามตรวจสอบสาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้
-

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด : กรณีที่ฝ่ายบัญ ชีไม่ได้ร่วมสังเกตการณ์ การทาลายสารเคมีที่
หมดอายุ และไม่ได้แจ้งกรมสรรพากรพื้นที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ตามคาสั่งกรมสรรพากร
ผลการติดตาม: บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด ได้ดาเนินการแก้ไขแล้ว ดังนี้

-

(1)

ฝ่ายบัญชีได้มีการสื่อสารภายในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบในการเข้าร่วมสังเกตการณ์
การทาลายทั้งทรัพย์สินและวัสดุหมดอายุ

(2)

ได้ดาเนินการแก้ไขระเบียบปฏิบัติ โดยการเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชีให้เข้า
ร่วมสังเกตการณ์และต้องแจ้งสรรพากรพื้นที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558

(3)

ได้ดาเนินการประกาศเรื่องการแก้ไขระเบียบปฏิบัติ และสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบในวันที่ 1 ตุลาคม 2558

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จากัด: กรณีที่ไม่มีขั้นตอนเรื่องการบริหารจัดการและการทาลายเศษซาก
ผลการติดตาม: บริษัท ไฟฟ้าหงสา จากัด ได้ดาเนินการแก้ไขแล้ว ดังนี้
(1)

ได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเศษซากและวัสดุ
คงเหลือ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558

(2)

ได้ดาเนินการประกาศเรื่องการแก้ไขระเบียบปฏิบัติ และสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบในวันที่ 19 ตุลาคม 2558
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